
הראשון: והמייסד העורך
 ו״ל זוארץ מלכיאל ד״ר

 מרמרי, חנון מיכאל, ב. : יבל״א דרכו ממשיכי
 שידון אפרים ניב, קובי

1 זוארץ רחוב המערכת: כתובת

 לבנון בדרום פעל האוויר חיל
פ״ת הפועל במיגרש הפיגוע על כתגובה

משיטחה הפורעים יצאו כאילו מכחישה לבנון
 בשעות פעלו חיל־האוויר מטוסי
הופ בדרום־לבנון. מטרות נגד אחה״צ

 ומחסני מיפקדות מחנות־פליטים, צצו
 על בתנובה בוצעה הפעולה תחמושת.

 כמיגרש האחרונים הטירור מעשי
מדוו טייסינו פתח־תקווה. ״הפועל״

מדוייקות. פגיעות על חים
 לבנון ראש־ממשלת כינס התקיפה, בעת
 כלל שהחבלנים טען ובה עיתונאים מסיבת

 מתוך פעלו אלא לבנון, משטח יצאו לא
 ישראל אך עצמם. ״הכבושים״ השטחים

 ומנצלת זו, בעובדה להודות מוכנה אינה
תוק פעולות לבצע כדי ההזדמנות את

לבנון. נגד פניות

 טענת את וכל מכל דחה שר־הביטחון
ל ישראל כוונת את והדגיש וחזר לבנון,
 שעה, בכל מקום, בכל במחבלים הכות

הרחבה. ובתוך קשות מזוויות

:90ה־ בדקה
 על השתלטה בית״רינאים של חולייה

ערו בבני ומחזיקה במוצא בית־מגורים
 וערבית, עברית הכתוב שפיזרו, בכרוז בה.

 לאחר רק ישוחררו הערובה שבני נאמר
 שלוש ירושלים לבית״ר יוענק שהגביע

 הבית״רי־ דרשו כמו־כן ברציפות. פעמים
 שפיג־ את בליגה, הראשון המקום את נאים

 ב־ אשכנזי השופט של קרקפתו ואת לר
 שיאותו הטעימו החולייה אנשי אריזת־שי.

 נייט־ שופט־קו עם רק משא־ומתן לנהל
 ירמה), שלא (בתנאי רימא ז׳יל עם או ראלי

 יערכו תביעותיהם ייענו לא שאם ואיימו
 מוצא. בתושבי ג׳אנו־סייד

שושני. — שפט

:בתמונה
 משליד בית״רינאי :הפריצה רגע
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להת אסור אב$ התמוטטה. לא המדינה זאת ובכל הלן דיין
תתמוטט. עוד היא — ייאש

 המדינה בסוף, הרי — שנה תעבור חודשיים, יעברו חודש, יעבור
אנח אז להתמוטט תתחיל לא היא ואם להתמוטט. מוכרחה תהיה

 נכתוב אנחנו לזה. נדאג העיתונים, בשאר המלקקים וחברי אני נו,
 ושאוי להימשך יכול לא זה ושככה קשה ושהשעה חמור שהמצב

דעת-הקהל. את מבטאים הרי אנחנו כי נורא. ושזה ושהצילו ואבוי
 נאנק, ושהעם נורא שהמצב ויבינו יראו כולם שכבר ואחרי

 דעת את מבטאים הרי אנחנו כי דיין. משה — פיתרון נציע גם אנחנו
 והכל לשילטון דיין את תחזירו דעת-הקהל, אתם, ואז הקהל.

בסדר. יהיה
 את תחזירו ז האלו הצרות כל לכם למה — בעצמכם תגידו אז

במנוחה. אתכם שנעזוב לכם נשבע ואני עכשיו דיין
 אתם שלי, דעת-קהל בעצמכם, שאתם תראו אז — לא ואם
 אז חודש, בעוד לא אם לשילטון. דיין החזרת בעד תפגינו בעצמכם

שנה. בעוד אז חודשיים בעוד לא ואם חודשיים בעוד
להתראות.

להד״ם
 הפלמ״ח״. של ״מאפייה רבין לממשלת שקרא מכחיש אבן
 לגוש-עציון. ויזה בעניין משהו שאמר מכחיש רביו
 להם. שניתנו לפקודות לסרב לחיילים שקרא מכחיש אריק

 או״ם. בשם השמו״ם את שכינה מכחיש בן־גוריון
 ארצנו. בעד למות שטוב מכחיש טרומפלדור

 מדינת־היהודים. את בבאזל שייסד מכחיש הרצל
 כושיות. עם שהתעסק מכחיש רבנו משה
 הבל. את שהרג מכחיש קיין

 בנו. בחר שהוא מכחיש אלוהים
חוקרת. המישטרה


